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Energiayhteisön hyvityslaskentapalvelun palvelukuvaus ja sopimusehdot

1 Palvelukuvaus

Hyvityslaskentapalvelun avulla asiakkaan kiinteistössä olevan pientuotantolaitteiston tuot-
tama sähköenergia jaetaan laskennallisesti palveluun liittyneille käyttöpaikoille (esim. huo-
neisto). Yksittäisen asiakkaan kannalta järjestely on sama kuin asiakkaan sähkömittarin
taakse olisi fyysisesti kytketty osa kiinteistön pientuotantolaitteistoa. Sähköliittymällä tar-
koitetaan kiinteistön liityntää Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n (jäljempänä VES) sähkö-
verkkoon ja sähkön käyttöpaikoilla kiinteistön sähkömittareita (esim. huoneisto). Hyvityslas-
kentapalvelu toimii ainoastaan saman sähköliittymän sisällä sijaitseville sähkön käyttöpai-
koille.

Hyvityslaskentapalvelun piirissä olevat käyttöpaikat on varustettu VESin omistamilla etä-
luettavilla sähkömittareilla. VES lukee mittarit ja hyvityslaskentapalvelun piirissä olevia asi-
akkaita laskutetaan kuten muitakin VESin asiakkaita.

Pientuotantolaitteisto kytketään sähköliittymän kiinteistökäyttöpaikan sähkömittarin
taakse. Mikäli kaikkea tuotettua energiaa ei laskennallisesti pystytä hyvittämään sähköliitty-
män muille käyttöpaikoille, siirtyy ylijäävä sähköenergia tuotantona VES sähköverkkoon.
Energiayhteisön hyvityslaskentapalvelussa on mahdollista toteuttaa kahta eri laskentata-
paa. Vaihtoehdossa 1 (SMA) ylijäävä energia palautuu kiinteistön tuotantokäyttöpaikalle,
josta se myydään verkkoon. Vaihtoehdossa 2 (SMB) jokaiselle palveluun liitetylle asiakkaalle
on perustettu oma tuotantokäyttöpaikka, jolle ylijäävä energia kohdistetaan verkkoon myy-
täväksi. Sähköverkkoon siirtyvälle sähköenergialle asiakas on tehnyt erillisen sopimuksen
valitsemansa sähkön ostajan kanssa.  Hyvityslaskentaa voidaan toteuttaa, kun tuotantolai-
toksen nimellisteho on alle 1 MVA.

Kaikkien käyttöpaikkojen sähkömittarit mittaavat sähköenergian taseselvitysjakson sisällä,
eli tunnin tai 15 minuutin aikajaksoissa. Pientuotannon tuottama sähköenergia jaetaan hyvi-
tyslaskentapalveluun liitetyille käyttöpaikoille seuraavan periaatteen mukaisesti:

- Tuotantolaitteiston mittarin netotus tehdään ennen hyvityslaskentaa
- Kullekin käyttöpaikalle jaetaan tunneittain hyvitysosuutensa mukainen osa tuotetusta

energiasta.
- Mikäli tämän jälkeen jaettavaa energiaa vielä jää, siirtyy ylijäävä tuotanto VES sähköverk-

koon asiakkaan valitseman ylijäämäenergian käsittelytavan mukaisesti verkkoon myytä-
väksi.

- Jos palveluun kuuluva käyttöpaikka on katkaistuna, kyseisen käyttöpaikan jako-osuus
kohdistetaan tuotantokäyttöpaikalle



Palvelukuvaus 2 (3)

1.1.2023

Vantaan Energia Sähköverkot Oy

Käyntiosoite Postiosoite Puhelin (09) 82 901 Kotipaikka Vantaa
Peltolantie 27 PL 95 Faksi (09) 826 517 Alv. rek.

01301 Vantaa www.vantaanenergiasahkoverkot.fi Y-tunnus 2038408-0

Hyvityslaskentapalvelun piirissä olevat käyttöpaikat ja niiden hyvitysosuudet on kuvattu liit-
teessä 2.

2 Palvelun aloittaminen

Hyvityslaskentapalvelun aloittaminen edellyttää että:

- Asiakas on toimittanut VESille (liittymapalvelut@vantaanenergia.fi) sähkösuunnitelmat
kiinteistön pientuotantoratkaisusta eli yleistietolomakkeen. Lisäksi on täytettävä pien-
tuotantolaitteiston perustietolomake mikäli tuotantolaitteiston nimellisteho on yli 100
kVA.

- VES on hyväksynyt toteutettavan pientuotantoratkaisun
- Asiakas on tehnyt valitsemansa sähköyhtiön kanssa sopimuksen sähköverkkoon syöte-

tyn pientuotannon ostosta
- Asiakas tilaa energiayhteisön hyvityslaskentapalvelun VESin verkkosivujen tilauslomak-

keella ja toimittaa lomakkeen liitteenä listan palveluun kuuluvista käyttöpaikoista hyvi-
tysosuuksineen. Lomake on VESin verkkosivulta osoitteesta www.vantaanenergiasahko-
verkot/palvelut/energiayhteiso

- Tilauksen pohjalta asiakas ja VES sopivat energiayhteisön hyvityslaskentapalvelun aloit-
tamisesta.

3 VESin velvollisuudet

VES vastaa hyvityslaskentapalveluun liitettyjen käyttöpaikkojen sähkömittareista, mittarei-
den luennasta, hyvityslaskentapalvelun toteuttamisesta, mittaustietojen oikeellisuudesta
sekä sähköverkkopalvelun laskutuksesta.

VES vastaa hyvityslaskentapalvelua koskevien muutosten (käyttöpaikkojen poistot/lisäyk-
set, hyvitysosuuksien muutokset) päivittämisestä järjestelmiinsä asiakkaalta saamansa tie-
don perusteella. Muuttuneet tiedot otetaan huomioon aikaisintaan ilmoitusta seuraavan 14
vrk kuluessa.

VES tiedottaa asiakasta viivytyksettä, mikäli hyvityslaskentapalvelun toteuttamiseen tulee
muutoksia, jotka vaatisivat asiakkaalta toimenpiteitä.

VES vastaa omistamiensa ja kiinteistöön asentamiensa sähkömittareiden normaalista huol-
losta ja ylläpidosta. Asiakkaan tai kolmannen osapuolen toiminnasta aiheutuvat muutos- tai
korjaustarpeet veloitetaan hinnaston mukaisesti erikseen asiakkaalta.
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4 Asiakkaan velvollisuudet

Asiakas vastaa hyvityslaskentapalveluun liittyvien muutosten (käyttöpaikkojen poistot/li-
säykset, hyvitysosuuksien muutokset) ilmoittamisesta kirjallisesti VESille (liittymapalve-
lut@vantaanenergia.fi) vähintään kaksi viikkoa ennen toivottua muutoksen voimaantuloai-
kaa.

Asiakkaan tulee ilmoittaa VESille viivytyksettä hyvityslaskentapalveluun liittyvien yhteyshen-
kilöidensä vaihtumisesta.

Asiakkaan tulee tiedottaa hyvityslaskentapalvelun piirissä olevien käyttöpaikkojen asuk-
kaita tästä sopimuksesta ja sen aiheuttamista muutoksista asukkaiden sähkölaskuihin.

5 Palvelun voimassaolo ja irtisanominen

Hyvityslaskentapalvelu on voimassa toistaiseksi. Asiakas ja VES voivat irtisanoa palvelun yh-
den kuukauden (1 kk) irtisanomisajalla. Laskutus palautuu mittarilukemiin perustuvaksi irti-
sanomisajasta 14 vrk päähän.

6 VESin yhteystiedot

Vantaan Energia Sähköverkot Oy
Liittymäpalvelut
liittymapalvelut@vantaanenergia.fi
puhelin 09 8290 237


